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OCTAVIO PAZ

Erósz	és	Psziché
A	szerelem,	a	szó	szoros	értelmében	véve	Apuleius	Aranyszamár (avagy	Átváltozások)	című	

könyvében,	a	görög–latin	antikvitás	egyik	legszórakoztatóbb	művében	jelenik	meg,	ha	nem	is	
először,	de	az	elsők	között,	Erósz	és	Psziché	történetében.	Erósz,	a	kegyetlen	istenség,	akinek	
nyilai	a	saját	anyját	sem,	sőt,	magát	Zeuszt	sem	tisztelik,	beleszeret	egy	halandóba,	Pszichébe.	A	
történetet	–	a	kiváló	klasszika-filológus,	Pierre	Grimal	szerint	–	„közvetlenül	Platón	Phaidrosza 
ihlette:	az	egyéni	 lélek	(Psziché),	aki	az	egyetemes	 lélek	(Vénusz)	hasonmása,	a	szerelemnek	
(Erósznak)	köszönhetően	fokozatosan	emelkedik	föl	a	halandó	létből	az	isteni	halhatatlanságba”.	
A	 lélek	 jelenléte	 egy	 szerelmi	 történetben,	 tény	 és	 való,	 platóni	 visszhang,	 és	 ugyanezt	 kell	
mondanom	 a	 halhatatlanság	 kereséséről,	 amit	 –	 a	 halhatatlanságot	 –	 Psziché	 az	 istenséggel	
egyesülve	ér	el.	Mindenesetre	a	platonizmus	meglepő	változásáról	van	 itt	szó:	a	 történet	nem	
valami	egyedi	filozófiai	kaland,	hanem	valódi	szerelmi	történet	(még	egy	igazi,	házsártos	anyós	
is	akad	benne:	Vénusz).	Nem	tudom,	hogy	akik	foglalkoztak	a	témával,	fölfigyeltek-e	arra,	ami	
nekem	valódi	felfedezést	jelentett:	Erósz,	aki	isten,	beleszeret	egy	kislányba,	Pszichébe,	aki	a	lélek	
megtestesülése.	Kiemelem	és	hangsúlyozom:	a	szerelem	kölcsönös	és	viszonzott:	egyik	szerelmes	
sem	puszta	kép,	amelyet	a	másik	szemlél	csupán;	még	csak	nem	is	grádicsok	a	szemlélődésben.	
Erósz	 szerelemmel	 szereti	Pszichét,	Psziché	pedig	Erószt,	 s	 így	a	 történet	 rendkívül	prózaian	
végződik:	egybekelnek.	Számtalan	történet	szól	istenekről,	akik	halandókba	habarodnak	bele,	de	
egyik	–	leginkább	persze	érzéki	–	szerelemben	sem	szerepel	a	szeretett	lény	lelke	iránti	vonzalom.	
Apuleius	elbeszélése	mintegy	előlegezi	azt	a	változást,	amely	ezer	évvel	később	következik	majd	
be	a	Nyugat	szerelemfelfogásában.	Másik	ámulatra	méltó	eleme	az	ügynek:	Apuleius	az	Ízisz-
misztérium	beavatottja	volt,	s	a	regénye	végén	meg	is	jelenik	az	istennő.	Luciusból	pedig,	aki	
otrombán	tolakodó	kíváncsisága	miatt	változott	szamárrá,	újra	ember	lesz.	A	határsértés,	a	büntetés	
és	a	megváltás	a	nyugati	szerelemfelfogás	összetevői.	Goethe	Faustjának	második	részében,	vagy	
Wagner Trisztán és Izoldájában	éppúgy,	mint	Nerval	Auréliájában.	

Apuleius	elbeszélésében	a	fiatalka	Pszichét	szigorú	büntetés	sújtja	kíváncsiságáért	–	vagyis	
amiért	rabja	és	nem	ura	a	vágyának:	le	kell	szállnia	Plutón	és	Proserpina	föld	alatti	palotájába,	
azaz	a	holtak	–	de	a	feltámadás	ígéretét	is	hordozó	gyökerek	és	csírák	–	birodalmába.	A	próbát	
kiállván	 Psziché	 visszatér	 a	 fényre	 és	 visszakapja	 szerelmesét:	 Erósz,	 a	 láthatatlan,	 végtére	
megmutatkozik.	Van	egy	másik	szövegünk	is,	amely	visszatéréssel	végződik,	s	amelyet	Psziché	
vándorútjának	ellentettjeként	olvashatunk.	Joyce	Ulyssesének	utolsó	lapjaira	gondolok.	Miután	a	
két	főszereplő,	Bloom	és	Stephen	végigbolyongják	a	várost,	visszatérnek	Ulises-Bloom	házába.	
Azaz	Ithacába,	ahol	Penelopé-Molly	várja	őket.	Bloom	felesége,	vagyis	a	Nő,	vagyis	minden	
nő:	az	ősforrás,	a	nagy	Pina,	az	őshegység,	a	kezdetünk	és	a	végünk.	Amint	Molly	megpillantja	
az	ifjú	poétát,	Stephent,	azonmód	elhatározza,	hogy	a	szeretője	lesz.	Molly	nemcsak	Penelopé,	
hanem	Vénusz	 is,	 ám	 a	 költészet	 mindent	 megszentesítő	 hatalma	 nélkül	 sem	 nem	 asszony,	
sem	nem	istennő.	Mollyban	ugyan	nem	teng	túl	az	ész,	de	tudja,	a	nyelv,	a	vágy	fenséges	vagy	
ostoba	jelképei	nélkül	semmi.	Ezért	ékesítik	a	bókok,	a	dalok	és	a	divatos	kuplék,	mintha	azok	
nyakláncok,	fülbevalók	vagy	karkötők	volnának.	A	költészet	–	a	legmagasztosabb	és	a	legalpáribb	
is	–	az	ő	tükre:	amint	megpillantja	magát	benne,	beléhatol,	belezuhan	létébe,	forrássá	alakul.

A	tükrök	és	tükörképük:	a	források,	úgy	jelennek	meg	az	erotikus	költészet	történetében,	mint	
a	zuhanás	és	a	feltámadás	emblémái.	Mint	a	nő,	aki	önmagát	–	a	vízfakadást	–	szemléli	bennük,	a	
tékozlást,	az	életet;	lezuhogni	és	újra	felbukkanni:	ez	újjászületés.	Molly	forrás,	és	úgy	is	beszél;	
hosszú,	egybefüggő	monológja	olyan,	akár	egy	forrás	kiapadhatatlan	csobogása.	De	mit	is	mond?	
Egész	szóáradata	nem	egyéb	egy	nagy	Igennél;	Igen,	mely	fittyet	hány	a	jóra	és	a	rosszra;	önző	
Igen,	mely	adakozó,	sóvárgó,	nagylelkű,	gazdag,	ostoba,	kozmikus;	elfogadó	Igen,	mely	olvad	
és	egybeolvad,	amint	egyhangúan	ömlik	múlt,	jelen	és	jövő	felé,	afelé,	amik	voltunk,	vagyunk	
és	 leszünk.	Minden	 és	mindenki	 együtt	 egy	 hatalmas	 kiáltásban,	 amely	 olyan,	 akár	 a	 tenger	
hullámzása:	emelkedik,	süllyed	újra	meg	újra,	egységbe	ölelve	mindent	valamely	kezdet	és	vég	
nélküli	nagy	egészben:

[Igen] a tengerre mikor bíborvörös néha mint a tűz és az isteni naplementékre és a fügefákra 
az Almeda kertjeiben igen és arra a sok fura szűk utcára és a rózsaszín és kék és sárga házakra és 
a rózsakertekre és a jázminra és a muskátlikra meg a kaktuszokra és lánykoromra Gibraltárban 
ahol Havas Szépe voltam igen mikor rózsát tűztem a hajamba mint az andalúziai lányok vagy 
tűzzek pirosat igen és és arra ahogy megcsókolt a Mór Fal alatt és azt gondoltam ha már ő 
akkor legyen ő miért ne és a szememmel kértem hogy kérdezze meg újra hogy én rámondjam az 
igent és akkor megkérdezte mondanék-e igent havas szépe és előbb átöleltem igen és magamhoz 
szorítottam úgy hogy egészen érezze a melleimet tele parfümmel igen és a szíve ütött mint a 
bolondóra és igen mondtam igen legyen Igen. (Szentkuthy	Miklós	fordítása)

Molly	 nagy	 Igenjében	 benne	 van	 minden	 tagadás,	 melyeket	 ő	 közönyös	 élethimnusszá	
változtat.	Vitális	állítássá,	amely	Duchamp	Rose Sélavyját	idézi.	Erósz	ünneplése,	nem	Pszi-chéé.	
Van	Molly	monológjában	egy	mondat,	amelyet	egyetlen	szerelmes	nő	sem	tudott	volna	kiejteni	
a	száján:	„megcsókolt	a	Mór	Fal	alatt	és	azt	gondoltam	ha	már	ő	akkor	legyen	ő	miért	ne…”.	
Nem,	hiszen	egyáltalán	nem	mindegy,	ki	az	az	ő.	Épp	ez	a	határvonal,	amely	jelzi	a	különbséget	
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szerelem	és	erotika	között.	A	szerelem	egyetlen	személy	iránt	érzett	vonzalom:	egyetlen	test	és	
egyetlen	lélek	iránt.	A	szerelem	választás;	az	erotika	elfogadás.	Erotika	nélkül	–	látható	forma	
nélkül,	amely	az	érzékekbe	hatol	–	nincs	szerelem,	de	a	szerelem	túllép	az	áhított	testen,	és	a	
benne	lakozó	lelket	keresi,	és	a	lélekben	a	testet.	A	teljes	embert.

A	szerelmi	érzés	kivétel	abban	a	nagy	kivételben,	ami	az	erotika	a	szexualitással	szemben.	
Olyan	kivétel	azonban,	amely	minden	társadalomban	és	minden	korszakban	megjelenik.	Nincs	
nép	vagy	civilizáció,	amelynek	ne	volnának	költeményei,	dalai,	legendái	vagy	meséi;	ezekben	
az	 anekdota	 vagy	 cselekmény	 –	 azaz	 a	 szó	 eredeti	 értelmében	 vett	 mítosz	 –	 ne	 két	 ember	
találkozásáról	 szólna;	 a	 vonzalmukról,	 a	 tüsténkedéseikről	 és	 bűnhődéseikről,	 melyekkel,	
hogy	egyesüljenek,	szembesülniük	kell.	Az	egyesülés	eszméje	eleve	két,	egymással	ellentétes	
feltételt	követel:	a	vonzalmat,	amelyet	a	szeretők	éreznek,	s	amely	–	mint	valamely	titokzatos	és	
mindenható	mágnesesség	terméke	–	akaratlan,	és,	ezzel	egy	időben,	a	választást.	Eleve	elrendelés	
és	választás,	az	objektív	és	szubjektív	hatalmak,	a	sors	és	a	szabadság:	mind	keresztezik	egymást	
a	 szerelemben.	A	szerelem	 territóriuma	olyan	 tér	 tehát,	amelyet	két	ember	 találkozása	 tölt	 fel	
elektromossággal.

Hosszú	 ideig	 úgy	 hittem	 –	 Denis	 Rougemont	 és	 híres	 könyve,	 a	 L’Amour et l’Occident 
(A	szerelem	és	a	Nyugat)	nyomán	–,	hogy	ez	az	érzés	csak	a	mi	civilizációnk	kiváltsága,	 és	
hogy	 egy	 meghatározott	 helyen	 és	 időben	 született:	 Provence-ban,	 a	 XI.	 és	 XII.	 század	
között.	 Ma,	 úgy	 vélem,	 ez	 az	 álláspont	 fenntarthatatlan.	 Mindenekelőtt	 különbséget	 kell	
tenni	 a	 szerelmi	 érzés	 és	 a	 szerelem	 eszméje	 között,	 amelyet	 egy	 bizonyos	 társadalom	 tett	 a	
magáévá,	 valamely	korszakban.	Az	 érzés	 jelen	 volt	minden	 időben	 és	 helyen;	 legegyszerűbb	
és	 legközvetlenebb	 formája	 a	 szenvedélyes	 vonzalom,	 amit,	 sokak	 közül,	 egy	 valaki	 iránt	
érzünk.	 Egyetemességének	 bizonyítéka	 az	 a	 hatalmas	 irodalom,	 amelynek	 központi	 témája	
a	 szerelem.	 Hangsúlyozom:	 nem	 az	 eszme,	 hanem	 az	 érzés.	 Szerelem,	 abban	 a	 formában,	
amelyet	 fentebb	 úgy	 összegeztem:	 titokzatos	 vonzalom,	 szenvedélyes	 hajlam	 egyetlen	 sze-
mély	 iránt,	 vagyis:	 az	 „erotikus	 tárgy”	 átváltozása	 szabad	 és	 egyedüli	 alannyá.	 Szapphó	 köl- 
teményeiben	 nincs	 szerelmi	 filozófia:	 inkább	 tanúságtételek,	 melyekben	 ama	 bizonyos	
mágnesesség	kikristályosodott.	Ugyanez	mondható	el	a	Si-csingben	(詩經, a Dalok könyvében)	
egybegyűjtött	kínai	énekekről,	sok	spanyol	románcról	vagy	bármely	versgyűjteményről,	amely	
ebben	a	műfajban	készült.	A	szerelemről	való	elmélkedések	azonban	olykor	valamely	társadalom	
ideológiájává	válnak;	ebben	az	esetben	bizonyos	életmóddal,	művészettel	állunk	szemben:	élet	
és	halál	művészetével.	Etikával,	esztétikával	és	etikettel:	az	udvariassággal,	hogy	a	középkori	
fogalommal	éljek.

Az udvariasság (vagy	udvariság, ‚cortesía’)	 nem	mindenkinek	 elérhető:	 valamiféle	 tudást	
és	gyakorlatot	jelent.	Azok	kiváltsága,	akiket	a	szív	arisztokratáinak	nevezhetünk.	Nem	vérben	
és	 kiváltságokban,	 hanem	 a	 szellem	 bizonyos	 tulajdonságaiban	 fogant	 arisztokrácia.	 Noha	 e	
tulajdonságok	 veleszületettek,	 ahhoz,	 hogy	 valakiben	megnyilvánuljanak	 s	 e	 valaki	 második	
természetévé	váljanak,	az	illetőnek	ki	kell	művelnie	értelmét	és	érzékeit,	meg	kell	tanulnia	érezni,	
beszélni,	és,	bizonyos	pillanatokban,	hallgatni.	A	cortesía az	érzelmek,	az	érdektelenség	iskolája.	
A Példázat a szerelemről (Razón de amor)	 című	szépséges	 szerelmes	versünk,	nyelvünkön	a	
legelső	(XIII.	század),	így	kezdődik:

Az	ki	szívét	búsan	bírja,
e	példázat	lészen	írja.
Míves	példát	hallhat	íme:
szerelmes,	és	jó	a	ríme.
Rímbe	szerzé	egy	diák,
dámákért	töré	magát,
pallérozást	nyert	azonban
német	földön,	Franciahonban,
és	hogy	illemet	tanulna,
lombard	tájra	is	vitte	útja.

(Tótfalusi	István	fordítása)

Az udvari szerelem (amor cortés)	megtanulható:	tudomány,	a	lélek	fényétől	megvilágosodó	
érzékek	tudománya.	Hozzá	fogható	formák	virágoztak	az	Iszlám	világában,	Indiában	és	a	Távol-
Keleten	is.	Ott	is	volt	szerelmi	kultúra,	férfiak	és	asszonyok	szűk	rétegének	kiváltságaként.	Az	
arab	és	perzsa	irodalom	–	mindkettő	szorosan	kötődött	az	udvari	élethez	–	módfelett	gazdag	a	
szerelemről	szóló	költeményekben,	történetekben	és	értekezésekben.	Végül	ott	a	két	nagy	regény	
–	az	egyik	kínai,	a	másik	japán	–,	melyek	lényegileg	szerelmi	históriák,	és	mindkettő	ilyen	zárt,	
arisztokratikus	környezetben	játszódik.

Cao	Hszüe-Csin	 regényében,	A vörös szoba álmában	 (Hung lou meng)	 a	 cselekmény	egy	
palotaépületben	 játszódik,	és	a	 főhős,	valamint	a	két	hősnő	 is	arisztokrata.1	A	könyv	 tele	van	
szerelmes	versekkel	és	a	szerelemről	szóló	eszmefuttatásokkal.	Ez	utóbbiakban	a	buddhizmus	és	
a	taoizmus	metafizikája	keveredik,	amelyet	át-	meg	átszőnek	–	amiképp	a	mi	nagy	és	rettenetes	
szerelmes	 könyvünket,	 a	Calixto és Melibea tragikomédiáját,	 vagyis	 A Celestinát	 –	 a	 népi	
hiedelmek	 és	 vajákosságok.	 Konfuciusz	 	 komoly	 filozófiájának	 szinte	 nyoma	 sincs A vörös 

1	 Bár	a	regény	címe,	A vörös szoba álma szép	cím,	és	az	idők	során	bevetté,	megszokottá	vált,	nem	pontos.	Valójában	
a Hung lou meng	azt	jelenti:	„A	vörös	épületek	álmai”.	Így	hívták	akkoriban	a	gazdagok	lakta	házakat,	vörösesre	
festett	falaik	miatt.	A	közönséges	emberek	házai	általában	szürkék	voltak.	(A	szerző	jegyzete.)
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szoba álmában,	ha	csak	nem	tekintjük	az	unalmas	és	szövevényes	tilalmakat	és	parancsolatokat,	
amelyekkel	a	felnőttek	igyekeznek	gátat	vetni	az	ifjúi	szenvedélyeknek.	Álszent	szabályokkal,	
amelyek	–	mellesleg	–	ugyanezen	felnőttek	heves	vágyait	és	kéjsóvárgását	 leplezik.	A	profán	
és	a	szakrális	világának	szembeállítása:	a	nagyok	erkölcse	világias,	míg	Pao	Jü	és	Kék	Drágakő	
szerelme	 ezer	 és	 ezer	 éve	 kinyilatkoztatott	 sors	 beteljesülése.	Valami	 hasonló	mondható	 el a 
Gendzsi szerelmei (más	néven Gendzsi regénye; japánul 源氏物語, Gendzsi monogatari)	című	
japán	műről,	az	udvarbeli	hölgy,	Muraszaki	Sikibu	XI.	századi	regényéről.	A	szereplők	ebben	is	a	
legelőkelőbb	nemesek	köreiből	kerülnek	ki;	szerelmi	kalandjaikat	valami	buddhizmussal	átitatott	
méla	filozófia	szemüvegén	át	tekinti	az	elbeszélő;	szemléletét	a	világ	dolgainak	mulandóságán	
érzett	melankólia	 lengi	 át.	Különös,	 hogy	Denis	 de	Rougemont	 érzéketlen	maradt	mindezen	
dokumentumok	 iránt;	 ott,	 ahol	 fejlett	 udvari	 kultúra	 virágzik,	 a	 szerelemfilozófia	 is	 kihajt.	 E	
filozófia	és	az	általános	emberi	érzelmek	viszonyát	újratermeli	az	erotika,	illetve	mindkettőt	a	
szexualitás.	Kedvenc	képem	–	a	koncentrikus	köröké	–	 itt	 is	visszatér:	 a	 szexus	a	gyökér,	 az	
erotika	a	szár,	és	a	szerelem	a	virág.	És	a	gyümölcsök?	A	szerelem	gyümölcsei	érinthetetlenek.	
Épp	ebben	rejlik	egyik	titkuk.

Elismerem	 tehát,	 hogy	 a	 különböző	 civilizációkban	más	 és	 más	 eszmék	 kötődnek	 a	 sze-
relemhez,	 de	 egyszersmind	 hozzáteszem,	 alapvető	 különbségek	 vannak	 ezek	 és	 a	 Nyugat	
szerelmi	ideológiája	között.	A	lényegi	mag	szerintem	a	következő:	Keleten	a	szerelmet	valamely	
vallási	 hagyomány	 részének	 képzelték;	 nem	 autonóm	 gondolatként,	 hanem	 egy	 ilyen	 vagy	
amolyan	doktrínából	következőként.	Nyugaton	viszont	a	szerelmet	kezdetektől	fogva	a	hivatalos	
valláson	kívülinek,	sőt,	olykor	vele	szemben	állónak	fogták	fel.	Platónnál	a	szerelem	gondolata	
elválaszthatatlan	a	filozófiájától,	amely	bővelkedik	a	mítoszok	és	a	vallásos	praktikák	kritikájában	
(élesen	bírálja	például	a	könyörgéseket	és	áldozatokat,	mint	olyan	eszközöket,	amelyek	az	istenek	
kegyeinek	elnyerésére	szolgálnak).	Mégis,	legékesszólóbb	példa	az	udvari	szerelem,	amelyre	az	
Egyház	nyugtalanul,	sőt,	ferde	szemmel	tekintett.	A	keleti	tradícióban	semmi	ilyesmi	nincs.	Cao	
Hszüe-Csin	regénye	mintegy	ellenpontot	képez	két	világ	között,	melyek	elkülönülnek	ugyan,	de	
kommunikálnak	egymással:	összeér	benne	a	buddhizmus	túlvilága	és	a	taoizmus;	szerzetesek,	
aszkéták	 és	 istenek	 élnek	 e	 két	 világban,	 szemben	 egy	 főnemesi,	 poligám	 család	 tagjainak	
szenvedélyeivel,	találkozásaival	és	szakításaival,	a	XVIII.	századi	Kínában.	Vallásos	metafizika	és	
lélektani	realizmus.	Muraszaki	regényében	ugyanez	a	kettősség	uralkodik.	Sem	ezeket	a	műveket,	
sem	az	egyéb,	szerelmi	tárgyú	regényeket,	színműveket	vagy	költeményeket	nem	vádolta	senki	
eretnekséggel.	Némelyüket	azonban	élesen	bírálták,	sőt,	néha	be	is	tiltották,	ám	sohasem	a	bennük	
található	eszmeiség,	hanem	merészségük,	olykori	obszcenitásuk	miatt.

A	 nyugati	 felfogás	 végzetről	 és	 fordítottjáról,	 amely	 kiegészíti:	 a	 szabadságról,	 lényegileg	
különbözik	 a	 Kelet	 felfogásától.	 E	 különbség	 két	 másik,	 egymáshoz	 szorosan	 kapcsolódó	
különbséget	foglal	magában:	mindannyiunk	felelősségét	a	cselekedeteink	iránt,	és	a	lélek	létezését.	
A	buddhizmus,	a	taoizmus	és	a	hinduizmus	egyaránt	osztozik	a	lélekvándorlás	hitében,	amiből	
viszont	egyenesen	adódik,	hogy	az	egyedi	lélek	képzete	nem	fogalmazódik	meg	bennük	világosan.	
Amit	mi	léleknek	nevezünk,	az	egy	hindunak	vagy	egy	taoistának	nem	egyéb	valamiféle,	múltból	
eredő	és	állandó	változásban	levő	valóság	pillanatnyi	állapotánál,	s	amely,	sorsszerűen,	folytonosan	
változik	a	 jövőben	 is,	míg	végső	megszabadulását	el	nem	éri.	Ami	pedig	a	buddhizmust	 illeti:	
határozottan	állítja:	nincs	egyedi	lélek.	A	két	regényben	–	hogy	visszatérjünk	Cao	Hszüe-Csin	és	
Muraszaki	műveihez	–	a	szerelem	végzet,	amely	a	múltban	döntetett	el.	Még	pontosabban:	karma, 
amely	személyre	szabott	mindenkinek.	A	karma,	amely	előző	életeink	végeredménye.	Így	Jukao	
hirtelen	fellobbanó	szerelme	Gendzsi	iránt,	valamint	a	Rokujo	dáma	féltékenykedése	nem	csupán	
jelenük	 termése,	hanem	–	és	még	sokkal	 inkább	–	korábbi	életeiké.	Kato	Suicsi	 figyelte	meg,	
milyen	gyakran	használja	Muraszaki	a	szukusze (karma)	kifejezést,	amikor	alakjai	viselkedését	
vagy	 sorsát	magyarázza.	 Nyugaton	 ezzel	 szemben	 a	 szerelem	 szabadon	 választott	 sors;	 azaz:	
bármennyire	hatalmas	 legyen	is	az	eleve	elrendelés	szerepe	–	a	 legismertebb	példa	Trisztán	és	
Izolda	bájitala	–,	a	szerelmesek	cinkossága	nélkül	nem	teljesülne	be	a	végzet.	A	szerelem	olyan	
csomó,	amely	bonthatatlanul	köt	össze	sorsot	és	szabadságot.

Most	 jeleznem	kell	egy	hasonlóságot,	amely	azonban	végül	újabb	ellentétté	válik.	A vörös 
szoba álmában	 és	a Gendzsi regényében	 a	 szerelem	 afféle	 csalódások	 iskolája,	 út,	 amelynek	
során	 a	 szenvedély	mibenléte	 lassan	kimérának	mutatkozik.	A	halál,	 csakúgy,	mint	 a	nyugati	
hagyományban,	kapitális	jelentőséggel	bír:	felébreszti	álmaiból	a	beléjük	gabalyodott	szerelmest.	
Az	egyszerre	valós	és	valótlan	 szerelmi	 szenvedély	elemzése	mindkét	műben	mélyre	ható	és	
rendkívül	finom,	aminek	köszönhetően	nem	egyszer	európai	regényekhez,	elsősorban	is	Proust	
műveihez	 hasonlították	 őket.	Az eltűnt idő nyomában	 szintén	 egyfajta	 zarándokút,	 amely	 hol	
föl,	hol	alá,	egyik	csalódástól	a	másikig	juttatja	az	Elbeszélőt,	míg	csapongó	emlékezete,	eme	
Vergilius	 kalauzolásával	 végül	 elér	 a	 valóságok	 valóságáig:	 az	 időig.	A	 keleti	 regényekben	 a	
kiábrándulás	útja	nem	az	én	megváltásához,	hanem	a	megfoghatatlan,	kimondhatatlan	üresség	
felismeréséhez	vezet;	nem	valaminek	a	megjelenését,	hanem	éppenséggel	valaminek	az	eltűnését	
látjuk:	saját	magunk	eltűnését	a	ragyogó	űrben.	Proust	művének	végén	a	Mesélő	a	megélt	idő	
kikristályosodását	szemléli,	a	saját	és	másra	átruházhatatlan	időét,	amely	azonban	már	nem	az	
övé:	maga	a	valóság	mint	olyan,	éppen	csak	felvillanó	képek	sora;	halhatatlanságunk	porciója.	
Proust	zarándoklata	személyes	keresés,	melyet	a	hivatalos	vallástól	független	filozófia	ihletett;	
Cao	Hszüe-Csin	és	Muraszaki	alakjai	viszont	a	buddhizmus	és	a	taoizmus	állításait	 igazolják.	
Bármilyen	hevesek	voltak	 is	 határsértései,	 a	 szerelmet	Keleten	 a	 valláson	belül	 élték	meg	 és	
gondolták	 el;	 inkább	 bűnnek	 számított,	mint	 eretnekségnek.	Nyugaton	 a	 szerelem	 a	 vallással	
szemben	bontakozott	ki,	rajta	kívül,	sőt,	ellene.	A	gondolkodás	és	a	költői	érzület	szülöttje,	amely	
képpé	alakít	mindent,	amihez	csak	ér.	Ezért	a	szerelem	nekünk:	kultusz.
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Nem	véletlen,	hogy	a	szerelem	filozófiája	a	görögöknél	jelent	meg	először.	Görögországban	
a	filozófia	hamar	elvált	a	vallástól:	a	görög	gondolkodás	 története	a	preszókratikusok	mítosz- 
kritikájával	 kezdődött.	 A	 zsidó	 próféták	 a	 vallás	 felől	 bírálták	 a	 társadalmat;	 a	 görög	 gon-
dolkodók	az	értelem	felől	támadták	isteneiket.	Nem	véletlen,	hogy	a	szerelem	első	filozófusa,	
Platón,	költő	is	volt:	a	költészet	története	elválaszthatatlan	a	szerelemétől.	Ennélfogva	Platón	a	mi	
szerelemfilozófiánk	megalapítója.	Hatása	mindmáig	tart,	mindenekelőtt	lélekeszméje	bizonyult	
időtállónak;	nélküle	nem	volna	 szerelemfilozófiánk,	vagy	egészen	más,	nehezen	elképzelhető	
formát	nyert	volna.	A	lélek	gondolata	azonban	–	mondják	a	vájtfülűek	–	nem	görög	találmány;	
Homérosznál	a	holt	lelkek	valójában	nem	lelkek,	vagyis	testetlen	lények,	hanem	árnyak.	A	régi	
görögök	nehezen	tudtak	különbséget	tenni	test	és	lélek	között.	A	testtől	elváló	lélek	gondolata	
először	 némelyik	 preszókratikusnál	 jelenik	 meg,	 Püthagorasznál	 és	 Empedoklésznél	 például.	
Platón	csak	visszaemeli,	rendszerbe	foglalja,	gondolatainak	egyik	tengelyévé	teszi,	majd	átörökíti	
tanítványainak.	Mégis,	noha	a	lélek	eszméje	központi	helyet	foglal	el	a	platonikus	szerelemben,	
értelme	más	volt,	mint	Provence-ban	vagy	Danténál	és	Petrarcánál.	Platón	szerelemfelfogása	nem	
a	miénk.	Úgy	is	mondhatnánk,	hogy	a	Platóné	nem	is	szerelemfilozófia,	hanem	pusztán	az	erotika	
átlényegített	(és	megszépített)	formája.	Ez	az	állítás	félelmetes	lehet.	Pedig	nem	az;	s	hogy	erről	
meggyőződjünk,	elég,	ha	elolvassuk	Platón	két,	szerelmi	 tárgyú	dialógusát,	a	Phaidroszt	és	A 
lakomát	–	kiváltképp	ez	utóbbit	–,	és	összevetjük	egyéb	kimagasló,	ugyanerről	a	tárgyról	szóló,	
filozófiai	és	költői	szövegekkel.

A lakoma	több	beszédet,	illetve	dicsőítő	szöveget	foglal	magába,	amelyeket	hét	vendég	szájába	
ad	a	szerző.	Nagyon	is	valószínű,	hogy	beszélgetésükben	a	témát	felölelő	korabeli	vélemények	és	
nézőpontok	fogalmazódtak	meg,	a	Szókratészét	kivéve;	ő	Platón	eszméit	közvetíti.	Különösen	szép	
Arisztophanész	felszólalása.	A	titokzatos,	mindenkiben	ott	rejlő	vonzalmat,	amelyet	a	szerelmesek	
éreznek	 egymás	 iránt,	Arisztophanész	 az	 eredeti	 androgün	mítoszával	magyarázza.	Valamikor	
három	nem	létezett:	a	férfi,	a	nő	és	az	androgün,	amelyben	mindkettő	benne	volt.	E	kettős	lények	
erősek,	intelligensek	voltak,	és	fenyegetést	jelentettek	az	istenekre.	Zeusz,	hogy	uralma	alá	vesse,	
elhatározta,	 hogy	 kettéosztja	 őket.	Attól	 fogva	 az	 elválasztottak	 folyvást	 a	 másik,	 kiegészítő	
felüket	keresik.	Az	androgün	mítosza	nemcsak	mély	értelmű,	hanem	mibennünk	 is	mélységes	
visszhangot	ébreszt:	fogyatékos,	befejezetlen	lények	vagyunk,	és	szerelmi	vágyunk	nem	más,	mint	
a	kiteljesedés	állandó	szomja.	A	másik	nélkül,	legyen	akár	nő,	akár	férfi,	nem	lehetek	magammá.	
Ez	a	mítosz,	és	az	Ádám	oldalbordájából	születő	Éváé,	költői	metafora;	egyik	sem	magyaráz	meg	
semmit,	mégis,	mindent	elmond,	ami	a	szerelemről	elmondható.	De	egyik	sem	filozófia,	hiszen	
a	szerelem	misztériumára	egy	másik	misztériummal	válaszol.	Emellett	az	androgün	mítosza	nem	
érinti	a	szerelmi	viszony	bizonyos	vonatkozásait,	amelyeket	én	lényeginek	tartok:	így	nem	szól	a	
szabadság	és	eleve	elrendelés	gubancáról,	vagy	a	halandóság	és	halhatatlanság	bökkenőjéről.
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A lakoma középpontjában	 Szókratész	 beszéde	 áll.	A	 filozófus	 elmondja	 hallgatóinak,	mi- 
lyen	eszmecserét	folytatott	a	mantineiai		bölcs	papnővel,	Diotimával.	Platón	gyakran	él	azzal	a	
fogással,	hogy	régi	(vagy	kitalált)	mítoszokat	mondat	el	valamely	jeles	látogatójával.	Figyelemre	
méltó,	 hogy	 Platón	 többségében	 homoszexuális	 társaságában	 Szókratész	 épp	 egy	 nő	 szájába	
adja	 szerelmi	 doktrínáját.	 Úgy	 hiszem,	 itt	 reminiszcenciáról van	 szó,	 pontosan	 abban	 az	
értelemben,	melyet	Platón	adott	 ennek	a	 fogalomnak:	visszatérésről	 a	gyökerekhez,	 az	 anyák	
királyságához,	 a	 legfőbb	 igazságok	 lelőhelyéhez.	Mi	 sem	 természetesebb,	mint	 az,	 hogy	 egy	
profetikus	 vénasszonyra	 bízassék	 a	 szerelem	 misztériumának	 megvilágítása.	 Diotima	 azzal	
kezdi,	hogy	megállapítja:	Erósz	sem	nem	isten,	sem	nem	ember,	hanem	daimon,	olyan	szellem,	
amely	a	halandók	és	az	istenek	között	él.	Meg	is	határozza	a	között névutót:	két	dolog	közé	eső.	
Küldetése	az,	hogy	kapcsolatot	teremtsen,	és	egyesítse	az	élőlényeket.	Ezért	tévesztjük	össze	a	
széllel,	ezért	ábrázoljuk	szárnyakkal	a	démonokat.	Erósz	a	Szegénység	és	a	Bőség	gyermeke,	ami	
pedig	közvetítő	jellegét	magyarázza:	összeköti	a	fényt	az	árnyékkal,	az	érzékelhető	világot	az	
eszmékével.	A	Szegénység	fiaként	a	gazdagságot	keresi;	a	Bőség	ivadékaként	javakat	oszt.	Ő	az	
áhítozó,	aki	kér,	és	ő	az	áhított,	aki	ad.

Ámor	nem	szép;	áhítja	a	szépet.	Minden	ember	áhítozik.	E	sóvárgás	a	legjobb	birtoklására	
irányul:	 a	 hadakozó	 a	 győzelmet	 akarja,	 a	 költő	 felülmúlhatatlan	 szépségű	 himnuszt	 kom-
ponálna,	 a	 keramikus	 tökéletes	 amforát	 készítene,	 a	 kalmár	 javakat	 és	 pénzt	 halmozna	 föl.	
De	mit	kíván	a	szerető?	A	szerető	a	szépet	keresi,	az	emberi	 szépséget.	A	szerelem	valamely	
szép	 személy	 látványából	 születik.	 Így,	 noha	 a	 vágy	 általános,	 és	 mindannyiunk	 ösztökéje,	
mindenki	másmilyenre	vágyik:	ki	 ezt,	 ki	 amazt	kívánja.	Diotima	 figyelmezteti	Szókratészt:	 a	
szerelem	bonyolult	tárgy.	Több	elemből	összetevődő	keverék,	melyeket	a	vágy	egyesít	és	éltet.	
Nem	egyszerű	a	tárgya	sem:	folyvást	változik.	A	szerelem	több,	mint	az	emberi	szépség	iránti	
vonzalom,	megköti	az	 idő,	a	halál	és	a	romlékonyság.	Diotima	így	folytatja:	minden	ember	a	
legjobbat	kívánja,	avval	kezdődően,	amije	nincs.	Elégedettek	vagyunk	a	 testünkkel,	ha	 részei	
egészségesek	és	fürgék;	ha	viszont,	példának	okáért,	lábunk	formátlanná	torzulna	és	megtagadná	
az	 engedelmességet,	 gondolkodás	 nélkül	 elcserélnénk	 egy	 futóbajnokéra.	 És	 így	 vagyunk	
mindennel,	amire	ácsingózunk.	De	vajon	milyen	javunk	származik	abból,	ha	megkapjuk,	amit	
kívántunk?	A	nyereség	mértéke	minden	esetben	más,	de	az	eredmény	azonos:	boldogok	vagyunk.	
Az	ember	boldogságra	törekszik,	méghozzá	örökös	boldogságra.	A	szépség	vágya	–	a	szerelem	
sajátja	–	szintén	boldogság	iránti	vágy,	és	nem	csupán	a	pillanatnyi,	múlékony,	hanem	a	tartós	
boldogság	iránti.	Mindenkinek	van	egy	fogyatékossága:	halandó.	A	halhatatlanságra	törés	olyan	
tulajdonság,	amelyben	mindenki	egy,	s	amely	mindnyájunkat	meghatároz.

A	 legkiválóbb	 vágyához	 társul	 örökös	 birtoklásának,	 örökös	 élvezésének	 vágya.	 E	 vágyat	
nem	 csupán	 az	 ember,	 minden	 élőlény	 érzi;	 öröklétet	 akar	 minden,	 ami	 él.	Az	 újrateremtés	
óhaja	is	a	szerelem	egyik	összetevője.	Két	módja	van	a	nemzésnek:	a	testi	és	a	lelki.	A	férfiak	
és	a	nők,	akik	a	másik	szépségébe	szerelmesek,	egyesítik	testüket,	hogy	reprodukálódjanak.	A	
nemzés,	Platón	szerint,	 isteni	dolog,	 történjék	akár	állatok,	akár	emberek	között.	Ami	pedig	a	
másik,	a	lelki	módját	illeti:	az	a	legmagasabb	rendű,	mivel	a	lélek	eszméket	és	el	nem	enyésző	
érzéseket	szül	a	másik	lélekben.	Akik	a	„lélektől	termékenyek”,	a	gondolattal	fogannak:	a	költők,	
a	művészek,	a	bölcsek	és,	végül,	a	törvényalkotók,	és	azok,	akik	mérsékletre	és	igazságosságra	
tanítják	polgártársaikat.	Valamely	szerető	 így	 tud	életet	adni	szerelme	lelkében	a	 tudásnak,	az	
erénynek	és	a	szép	iránti	hódolatnak,	a	jogosnak,	valamint	a	jónak.	Diotima	beszéde	és	Szókratész	
hozzá	fűzött	megjegyzései	valamiféle	zarándoklatot	képeznek.	Ahogy	mind	előbbre	jutunk,	úgy	
fedezzük	fel	benne	a	szerelem	újabb	és	újabb	arculatát,	amiképp	a	dombra	hágó	vándor	előtt	tárul	
ki	a	szemhatár,	lépésről	lépésre.	Ám	egy	része	mindig	rejtve	marad;	ezt	csak	értelmünk	láthatja,	
szemünk	nem.	„Ezekbe	a	szerelmi	ismeretekbe	bizonyára	téged	is	be	lehet	avatni,	Szókratész.	De	
már	a	tökéletes,	szemtől	szemben	való	látás	fokozatára	[…]	nem	tudom,	képes	vagy-e	eljutni.	Én	
mindenesetre	elmondom.”2	S	azon	mód	be	is	avatja	a	mélyebbekbe,	rejtettebbekbe.
Fiatal	korunkban	a	 testi	 szépség	vonz	bennünket;	 csupán	a	 testet,	 a	 szép	 formát	 szeretjük.	

Ám	 ha	 a	 szépséget	 szeretjük,	 miért	 csak	 egy	 testet	 csodálunk	 és	 nem	 többet?	 És	 Diotima	
ismét	megkérdezi:	ha	a	szépséget	sok	forma	és	személy	hordozza,	miért	ne	imádhatnánk	őt	–	
a	szépséget	–	önmagában?	Miért	ne	 léphetnénk	 túl	a	 formákon,	s	miért	ne	szerethetnénk	azt,	
amitől	szépek,	vagyis	az	ideákat?	Diotima	fokozatokat,	grádicsokat	lát	a	szerelemben:	legalsó	
foka	az	egy	 test	 iránt	érzett,	e	 fölött	következik	a	 több	 test	 imádata,	utána	a	szépségé	magáé,	
még	feljebb	az	erényes	léleké,	legfelül	pedig	a	testetlen	szépségé.	Ha	pedig	a	szépség	szerelme	
elválaszthatatlan	a	halhatatlanság	vágyától,	ugyan	miért	ne	jelentené	a	benne	való	részesülést	az	
örök	formák	szemlélése?	A	szépség,	az	igazság	és	a	jó	három	dolog,	de	egy	és	ugyanaz;	három	
különböző	arculata	a	valóságnak,	az	egyetlen	valójában	valós	valóságnak.	Diotima	következtetése:	
„ha	valakit	a	nevelés	elvitt	a	szerelem	tudományában	eddig	a	fokig,	miután	sorjában	helyesen	
szemügyre	 vett	 mindent,	 ami	 szép,	 már	 a	 szerelmi	 tudomány	 végcélja	 felé	 haladva	 hirtelen	
valami	csodálatos	 természetű	 szépséget	pillant	meg.	Ez	az,	Szókratész,	 amiért	minden	eddigi	
fáradozás	történt;	először	is	örökkévaló,	se	nem	keletkező,	se	nem	pusztuló,	nem	növekvő	és	nem	
fogyatkozó;”	(Telegdi	Zsigmond	–	Horváth	Judit	fordítása).3	Teljes	szépséget,	egyet,	önmagával	
azonosat,	amely	nem	áll	részekből,	mint	a	test,	sem	érvekből,	mint	a	beszéd.	A	szerelem	az	út,	
a	 felfelé	vezető,	ehhez	a	gyönyörűséghez:	egy	 test	szerelmétől	halad	a	kettő	vagy	 több,	majd	

2	 Octavio	Paz	nem	adja	meg	a	Platón-idézetek	pontos	helyét,	ill.	a	spanyol	fordítás	forrását.	A	magyar	változatokat	
a	kontextusból	kikövetkeztetve	 idézzük	A lakoma	 frissített	magyar	kiadásából:	Bp.,	Atlantisz,	2005,	79;	Ford.:	
Telegdi	Zsigmond,	a	fordítást	az	eredetivel	egybevetette	és	javította:	Horváth	Judit.(Cs.	Cs.	jegyzete)

3 U. o., 80. 
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minden	szép	formákhoz,	innen	pedig	az	erényes	cselekedetekig;	a	tettektől	az	ideákhoz,	és	az	
ideáktól	az	abszolút	szépséghez.	Az	ilyen	szépségbe	szerelmes	szerető	élete	a	legmagasabb	rendű,	
amit	élni	lehet,	mivel	„csakis	itt,	csakis	ha	úgy	nézi	a	szépséget,	ahogyan	nézni	kell,	sikerülhet	
nem	 csupán	 képmásait	 szülni	 az	 erénynek,	 hanem	 valódi	 erényeket,	 minthogy	 nem	 csupán	
képmásokkal	érintkezik,	hanem	a	valósággal”a.	Benne	a	megértés	szeme	egyesül	a	szépséggel.	
És	ez	a	halhatatlanság	útja.

Diotima	beszéde	káprázatos.	Szókratészé	is	ragyogó	volt,	méltó	életéhez	s	főként	halálához.	
Megjegyzéseket	fűzni	a	papnő	beszédéhez	olyasmi,	mintha	megtörnénk	a	bölcs	néma	szemlé-
letét	holmi	pletykákkal,	alantas	kötözködéssel.	De	az	igazságnak	ugyanez	a	szeretete	–	még	ha	
részemről	eredménye	sem	nem	olyan	hatalmas,	sem	nem	olyan	káprázatos,	mint	az	övé	–	arra	
kényszerít,	hogy	feltegyem	a	kérdést:	valóban	a	szerelemről	beszélt	Diotima?	Ő	és	Szókratész	
is	Erószról	értekezett	 inkább,	a	daimonról	avagy	szellemről,	amelyben	(akiben?)	valamiféle	
indíttatás	testesül	meg,	de	emez	nem	pusztán	állati,	de	nem	is	szellemi.	Erósz	könnyen	tévútra	
vezethet,	könnyen	a	bujaság	mocsarába,	a	 szabadosság	kútjába	csalhat	bennünket,	de	 föl	 is	
emelhet	és	eljuttathat	a	legmagasabb	rendű	szemlélődéshez.	Ez	az,	amit	erotikának neveztem 
ebben	az	eszmefuttatásban,	s	amit	igyekeztem	megkülönböztetni	a	tulajdonképpeni	szerelem-
től.	Megismétlem:	én	arról	a	szerelemről	beszélek,	amit	s	ahogyan	azt	Provence-tól	kezdve	
értjük.	Ezt	a	szerelmet,	noha	korábban	is	megvolt,	mint	zavaros	érzelem,	a	régi	görögök	nem	
ismerték,	sem	eszmeként,	sem	mítoszként.	Az	erotikus	vonzódás	egyvalaki	iránt	egyetemes	és	
minden	társadalomban	megjelenik.	A	szerelem	eszméje	vagy	filozófiája	viszont	történeti	fejle-
mény,	és	csak	ott	szökken	szárba,	ahol	együttesen	élnek	bizonyos	társadalmi,	intellektuális	és	
erkölcsi	adottságok.	Platón	minden	bizonnyal	botrányosnak	találta	volna,	amit	mi	szerelemnek	
nevezünk.	Szerelmi	életünk	egyes	megnyilvánulásait	visszataszítónak	találná,	a	házasságtörés	
idealizálását,	az	öngyilkosságot	és	a	halált	például;	másokon,	mint	például	a	nőkultuszon	cso-
dálkozott	volna.	A	tiszta,	magasrendű	szerelmeket	pedig,	amilyen	a	Dantéé	volt	Beatrice	iránt,	
vagy	Petrarcáé	Laura	iránt,	egyszerűen	lelki	betegségnek	tartaná.

De A lakomában	is	találunk	olyan	gondolatokat	és	kifejezéseket,	amelyeken	viszont	mi	botrán-
kozhatnánk	meg,	ha	nem	tekintenénk	rá	bizonyos	történelmi	távlatból.	Amikor	például	Diotima	
leírja	a	szerelem	lépcsőfokait,	azt	mondja,	először	csak	egy	szép	testet	szeretünk,	de	képtelenség	
volna	nem	elismerni,	hogy	más	testek	ugyanolyan	szépek,	következésképp	szintén	képtelenség	
volna	nem	szeretni	valamennyit.	Nyilvánvaló,	hogy	amiről	Diotima	beszél,	nagyon	különbözik	a	
mi	szerelemfelfogásunktól.	Nekünk	a	hűség	a	szerelmi	kapcsolat	egyik	feltétele.	Diotima	nemcsak	
hogy	tagadja	a	hűséget,	hanem	még	csak	eszébe	sem	jut,	hogy	számba	vegye,	vajon	a	szeretett	
fél	–	legyen	akár	férfi,	akár	nő	–	mit	érez;	csak	úgy	gondol	rájuk,	mint	a	szemlélődés	felé	vezető	
út	fokozataira.	Platónnak	a	szerelem	valójában	nem	is	viszony,	hanem	magányos	kaland.	Jóllehet	
emelkedett	fogalmakkal	dolgozik,	A lakoma bizonyos	mondatait	olvasva	lehetetlen,	hogy	ne	egy	
filozofikus	Don	Juan		jusson	eszünkbe.	Annyi	a	különbség,	hogy	a	sevillai	Szédelgő	pályafutása	
lefelé	vezet,	és	a	pokolban	ér	véget,	míg	a	platóni	szerelmesé	felfelé,	s	az	idea	szemlélésében	éri	el	
csúcsát.	Don	Juan	felforgató	személyiség,	s	nem	a	nők	iránti	szerelem,	inkább	a	férfigőg	vezérli,	
Isten	megkísértése.	Don	Juan	a	platóni	erósz	ellenpontja.

A	fizikai	gyönyör	komoly	megvetése	és	a	férfiúi	tisztaság	prédikálása,	mint	ami	az	erényhez	
és	a	szentséghez	vezető	út:	természetes	következményei	a	test	és	lélek	platóni	szétválasztásának.	
Nekünk	ez	a	szétválasztás	túlságosan	merev	és	egyszerűsítő.	A	modern	kor	egyik	meghatározója	
éppenséggel	az,	hogy	a	test	és	lélek	közötti	határok	elmosódtak.	Sok	kortársunk	már	nem	is	hisz	a	
lélekben,	a	modern	lélektan	és	biológia	is	alig-alig	használja	már	a	fogalmat.	Amit	viszont	testként	
gondolunk	el,	az	ma	sokkal	összetettebb,	mint	amilyen	Platónnak	és	korának	volt.	Testünknek	sok	
olyan	sajátosságát	ismerjük,	amelyek	korábban	a	lélek	tartozékai	voltak.	A	szabadosság	büntetése,	
amint	már	igyekeztem	megmutatni,	abban	áll,	hogy	áldozatának	teste,	„az	erotikus	tárgy”,	öntu-
dattal	bíró,	aminél	fogva	tárgyból	alannyá	válik.	A	platóni	felfogásra	ugyanez	áll.	Platónnál	az	
erotika	tárgyai	–	lett	légyen	az	a	serdülő	fiúk	teste	vagy	lelke	–	sosem	alanyok:	testük	van,	de	nem	
éreznek,	lelkük	van,	de	hallgatnak.	Valójában	tárgyak,	és	a	szerepük	kimerül	abban,	hogy	a	filozó-
fus	grádicsai	legyenek	a	lényeglátás,	a	szemlélődés	felé.	S	noha	ebben	az	emelkedésben	a	szerető	
–	helyesebben:	a	mester	–	más	férfiakkal	is	fenntart	kapcsolatot,	útja	lényegében	magányos	út.	
E	többiekhez	fűződő	viszonyban	lehet	dialektika,	vagyis	a	beszély	részekre	tagolódhat,	ám	nem	
válik	párbeszéddé,	társalgássá.	Magának	A lakomának	a	szövege	is,	bár	formailag	dialogizál,	hét	
különálló	beszédre	tagolódik.	A lakomában	meg	se	jelenik	a	legtisztábban	és	legmagasztosabban	
kifejezett	erotika,	a	szerelem	szükségszerű	feltétele:	a	másik	–	akár	férfi,	akár	nő	–,	aki	elfogad	
vagy	elutasít,	Igent	vagy	Nemet	mond,	és	akinek	a	hallgatása	is	válasz.	A	másik	(férfi	vagy	nő),	és	
velük	az	a	valami,	amitől	a	vágy	egyességgé	válik:	a	szabad	akarat,	a	szabadság.

Csuday Csaba fordítása




